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Olemme sukeltaneet pimeään, mutta onneksi kynttilät luovat pimeyteen ihanaa 

tunnelmaa. Toivottavasti saamme lunta pian.  Syyslukukauden toinen neljännes on 

alkanut ja etenee kovaa vauhtia kuten yleensäkin. 

 

Syyslukukausi on sujunut koulussamme tähän asti pandemian osalta rauhallisesti. Olemme toistaiseksi 

saaneet olla lähiopetuksessa ja lasten poissaolojakaan ei ole ollut tavattoman paljoa.  

Pyydämme, että koulumme huoltajat hoitaisivat lastaan koskevat asiat koululla mahdollisuuksien 

mukaan koulun pihalla. Pyrimme, että koulun sisätiloissa kävisi mahdollisimman vähän vierailijoita. Jos 

koulun ulkopuolisen henkilön kuitenkin pitää tulla sisälle koulurakennukseen, pyydämme häntä käyttämään 

maskia ja pesemään tai desinfioimaan kätensä ruokasalin käsienpesualtaalla. Kiitos kodeille 

tarkkaavuudesta ja yhteistyöstä. 

 

Tuikkujahti on alkanut ja kestää tammikuun loppuun asti. Siispä toivomme, että säästäisitte tuikkujen 

metallikuoret ja lapsenne toisivat ne kouluun. Luokissa on keräysastiat, mihin ne voi laittaa. Luokat 

kilpailevat keskenään. Eniten kuoria kerännyt luokka saa palkkioksi unelmien koulupäivän, jonka ohjelman 

opettaja ja lapset suunnittelevat yhdessä. Tuikkujahdin avulla voimme myös säästää energiaa, ottaa 

vastuuta ympäristöstä ja rakentaa tervettä elämää! Kiitos kaikille Vihreä lippu- koululaisille ja heidän 

perheilleen! 

 

Viikolla 48 katsomme marraskuun kuukauden elokuvaa. Terveellistä välipalaa saa ottaa mukaan. 

Samaisella viikolla torstaina 26.11 seurakunta pitää meille adventtiaamuhartauden. Hartaus pidetään 

säiden salliessa ulkona. Pyydämme, että lapsenne tuo edellisenä päivänä lyhdyn ja kynttilän kouluun 

hartauden tunnelman luomista varten. Lyhty saisi mielellään olla led-lyhty, mutta tavallinenkin kynttilälyhty 

käy. Kiitos vaivannäöstä ja yhteistyöstä. 

 

Viikosta 49 alkaen Elisa Tarhonen tulee työharjoitteluun esikouluryhmään. Harjoittelu kestää ensi 

vuoden puolelle. Tervetuloa! 

 

Opetussuunnitelmamme mukaan lapsesi ei saa perinteistä paperista todistusta jouluna. Väliarviointi 

toteutetaan arviointikeskusteluna. Arviointikeskustelut pidetään viikoilla 48-51. Luokanopettaja tiedottaa 

oppilaidensa huoltajia Wilman kautta.  Ennen arviointikeskustelua huoltajat ja oppilaat täyttävät oman 

lomakkeensa. Keskustelussa arvioidaan kaikki oppiaineet, käyttäytyminen ja työskentelytaidot. 

Arviointikeskustelun jälkeen todetaan keskustelu pidetyksi allekirjoituksella.  

Arviointikeskustelu voidaan järjestää joko etäyhteydellä tai lähitapaamisena koululla tapauskohtaisesti. 

Lähitapaamiseen vain toinen huoltajista saapuu keskusteluun lapsen kanssa. Huoltajalla ja opettajalla tulee 

olla maski kasvoilla. Kädet pestään tai desinfioidaan kouluun saavuttaessa. Keskusteluun saavutaan 

ainoastaan täysin terveenä. Kiitos yhteistyöstä! 



Koulumme joulujuhlaa vietämme la 19.12.2020 klo 

8.30-10.00. Joulujuhlaan osallistuvat pelkästään 

koulumme oppilaat. Pandemiatilanteen takia emme 

valitettavasti voi kutsua lasten perheitä tai sukulaisia 

juhlan viettoon. Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta 

ja toivomme teiltä ymmärrystä. Juhlaa vietetään säiden 

salliessa pääosin ulkona. Tästä saatte lähempänä 

ajankohtaa enemmän tietoa.  

 

Koulumme joululoma on su 20.12.2020 – ke 6.1.2021.  

 

Pidetään hyvää huolta itsestämme ja muista!  

 

Toivotan sinulle työntäyteistä, mutta tunnelmallista marraskuuta ja hyvää isänpäivää koteihin!  

 

Leila Qvist-Pettersson 

Luhangan koulun johtajaopettaja  
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